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طالق،آسيبيريشهدار
پدیده طالق در جامعه ام��روز به عنوان یکی از آس��یب های 
اجتماعی مطرح می شود که ریشه در تغییر و تحوالت گوناگون 
فرهنگی، اجتماعی، اقتص��ادي دارد که با پیچیده تر ش��دن 
چالش ه��اي فردي و اجتماع��ي، بر نمودار صع��ودي حرکت 
مي کند. بر اساس آخرین آمار اعالم شده از سوي سازمان ثبت 
احوال کشور سال 96 تعداد ازدواج های ثبت شده نسبت به سال 
۱۳9۵، حدود ۸ درصد )۵۱ هزار مورد( کاهش داشته، در حالی 
که تعداد طالق ها به حدود ۱۷۵ هزار مورد رسیده که بیشترین 
آمار ثبت شده در تاریخ ایران است. رشد بي سابقه جدایي و روند 
نزولي ازدواج در کشور موجب ش��ده تا آژیر قرمز آسیب هاي 
اجتماعي در این حوزه به صدا درآید. این مسئله وقتي بیش از 
پیش اهمیت خود را نشان مي دهد که بدانیم طالق پدیده ای 
اس��ت که بر جوانب متعدد فردي و اجتماعي اثر می گذارد. به 
خصوص وقتي پاي فرزند یا فرزنداني هم در زندگي مشترک 
در میان است. مطالعات روانشناختي نشان مي دهد کودکاني 
که در خانواده هاي تک والد بزرگ مي شوند اغلب نمي توانند در 
تمامي  جنبه ها رشد شخصیتي مناس��بي داشته باشند و این 
مسئله موجب خواهد شد تا آسیب اجتماعی ناشی از جدایي 
زوج ها نه تنها متوجه اعضای خانواده بلکه متوجه کل جامعه 

و نسل آینده شود.

ازهمپاشيدنزندگي20زوجدرهرساعت
آمارها س��یماي خوبي از وضعیت جامعه در ح��وزه ازدواج و 
طالق ترس��یم نمي کند. یکی از مهم ترین ش��اخص هایی که 
در موضوع طالق مطرح می شود، طول مدت زندگی مشترک 
است. اگر به سراغ آمار و ارقام برویم در این حوزه هم حال و روز 
خوشی نداریم چراکه درصد قابل توجهي از زوجینی که طالق 
گرفته اند، حتی یک س��الگی پیوند ازدواج خود را هم جش��ن 

نگرفته و ظرف کمتر از یک سال طالق گرفته اند.
میانگین طول زندگی مشترک در زوجینی که با طالق مواجه 
شده اند در کشور ما ۳/۸ سال است. بر اساس آمارهای موجود، 
دوام زندگی 6۰ درصد طالق های ثبت ش��ده، کمتر از ۵ سال 
بوده که از این مقدار ۱۳ درصد آن طول زندگی مشترک شان 
به یک سال هم نکشیده است، اما نکته عجیبی که در آمارهای 
ارائه شده از سوی مسئوالن امر وجود دارد، تعداد باالی طالق 
در سنین باالست، به طوری که ۳۰ درصد از ازدواج هایی که ۳۰ 
سال از زندگی مشترک شان گذشته با طالق مواجه شده اند. این 
گروه درست همان افرادی هستند که تا همین دیروز فرهنگ 
غالب ذهنی شان سازگاری و زندگی مشترک تا پایان عمر بود اما 

حاال خودشان هم وارد آمار و ارقام جدایی ها شده اند.
نرخ خالص طالق هم شاخص دیگری است که با تقسیم تعداد 
طالق بر جمعیت متأهل کش��ور به دس��ت می آید و می تواند 

اطالعات دقیقی را درباره وضعیت ازدواج و طالق نمایش بدهد. 
در سال 9۰، نرخ خالص طالق 4/۷ بوده است. یعنی در برابر هر 

4/۷ زن متأهل، یک زن طالق می گیرد.
درباره شاخص ازدواج به طالق نیز در سال ۸4 در برابر هر 4/9 
ازدواج یک واقعه طالق ثبت شده اما با رسیدن به سال 94 در 
برابر هر 2/4 ازدواج با یک طالق مواجهیم که این نشان از رشد 

چندبرابری طالق در جامعه نسبت به ازدواج دارد.
یکی دیگر از ش��اخص هایی ک��ه وضعیت خان��واده را تبیین 
می کند، نسبت طالق به ازدواج است. این نسبت نشان می دهد 
در مقابل هر ۱۰۰ ازدواج، چند طالق به ثبت رس��یده اس��ت. 
مطابق آمارها این شاخص در س��ال 9۰، رقم ۱6/۳ بوده اما با 
شیبی افزایشی در سال 94 به 2۳/9 رسیده است. بنابراین از 
هر زاویه ای که بخواهیم به موض��وع ازدواج و طالق نگاه کنیم 
درمی یابیم که آمارها تأیید کننده افزایش نرخ طالق و کاهش 

ازدواج در جامعه اند.
مواجههباحقيقتهایآماریبرایتحليلیواقعی

برای داش��تن تحلیلی واقعی از کاهش ی��ا افزایش طالق باید 
شاخص های واقعی تری همچون نسبت ازدواج به طالق را مورد 
مطالعه قرار دارد. با وجود این آمارهای ازدواج و طالق یکی از 
واقعیت هایی است که گاهي اوقات دستمایه بازی های آماری 
مي شود تا بر واقعیت رشد این آسیب در کنار کاهش ازدواج طی 

سال های اخیر سرپوش بگذارد. به عبارت دیگر اگرچه مطابق 
با آمارها شیب روند افزایش طالق نسبت به گذشته کند شده، 
اما این کاهش مالیم در شیب طالق به دلیل واقعیت دیگری 
است که در حوزه ازدواج رخ داده و آن چیزی نیست جز کاهش 

معنادار آمار ازدواج!
با چنین دیدگاهی با عنایت به آمار موج��ود درمی یابیم طی 
س��ال هاي اخیر نه فقط با کاهش طالق مواجه نبوده ایم، بلکه 
سال 9۵ با رسیدن نسبت ازدواج به طالق به ۳/9 با بیشترین 
رش��د در آمار طالق مواجه بوده ایم، بدین معنا که در برابر هر 
۳/9 ازدواج یک طالق داشته ایم. این در حالی است که در سال 
۸۵ نسبت ازدواج به طالق از سوی ثبت احوال ۸/۳ ثبت شده 
است. این اعداد بیانگر آن است که آمار طالق در ۱۰ سال اخیر 

در ایران بیش از صد درصد افزایش یافته است.
رشد صد در صدي طالق اما یعني رش��د آمار زنان سرپرست 
خانوار و کودکاني که به صورت تک والد رشد و پرورش مي یابند. 
آن طور که معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاس��ت 
جمهوری مي گوید براساس اطالعات به دس��ت آمده از زنان 
سرپرس��ت خانوار در زمان حاضر، این زنان با جمعیت بالغ بر 
۳ میلیون و 6۰۰ هزار تن، ۱2 درصد جمعیت زنان کش��ور را 
تشکیل می دهند. مطابق آمار هایی که سال گذشته وزارت کار 
منتشر کرد، طی یک دهه منتهی به سال ۱۳9۵، میزان زنان 

سرپرست خانوار ۸6 درصد رشد کرده است.
4۳ درصد زنان سرپرست خانوار در کشور در دهک پایین به سر 
می برند و این بدین معناست که این زنان و فرزنداني که تحت 
تکفل دارند در فقر و شرایط بد اقتصادي به سر مي برند و نیازمند 
حمایت و توانمندسازي هستند تا خودشان و فرزندانشان بیش 

از پیش در چرخه آسیب هاي اجتماعي دچار چالش نشوند.
بحرانپيشروراجدیبگيريم

آس��یب های اجتماعی در بس��یاری از حوزه ها در حال تبدیل 
به بحران اس��ت. کاهش ازدواج و افزایش طالق درباره تهدید 
بحران خانواده در کش��ور هش��دار می دهد. بررسی آمارهای 
یک دهه گذش��ته در حوزه ازدواج و طالق و همچنین نگاهی 
به دوام زندگی های مشترک نشان می دهد با تمام اصالتی که 
خانواده در سبک زندگی ایرانی اسالمی دارد با کم کاری های 
حوزه فرهنگی و همچنین بحران های اقتصادی که در س��ایه 
بی تدبیری مسئوالن ش��کل گرفته، خانواده ایرانی در معرض 
بحران قرار دارد. حتی اگر دس��تگاه هاي مسئول برای توجیه 
ضعف های موجود در این حوزه به بازی های آماری رو بیاورد و 

واقعیت های آماری را معکوس جلوه دهد.
با یک حس��اب و کتاب سرانگش��تی می توان دریافت هر یک 
س��اعت 2۰ زوج به دالیل مختلف از یکدیگر جدا می شوند. از 
سوی دیگر یکی از مهم ترین شاخص هایی که در موضوع طالق 
مطرح می شود، طول مدت زندگی مشترک است. اگر به سراغ 
آمار و ارقام برویم در این حوزه هم حال و روز خوش��ی نداریم 
چراکه همان طور که ذکر شد در سال 94، ۱۳ درصد از زوجینی 
که طالق گرفته اند، حتی یک سالگی پیوند ازدواج خود را هم 

جشن نگرفته اند!

آژيرقرمزکاهشازدواجوافزايشطالقدرجامعه
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بدون ش��ک طالق یک علت به خصوص 
ندارد که شما با آن یک علت به خصوص 
پرونده اش را ب��از کنی��د و مختومه اش 
کنید چون طالق در یک بس��تر و زمینه 
ویژگی های ش��خصیتی، ارزش هایی که 
فرد به آنها باور دارد و مس��ائل اجتماعی 
و اقتصادی صورت مي گی��رد. البته این 
سال ها طالق متأثر از تحوالتی بوده که 
با س��رعت خیره کننده ای در زندگی ما 
رخ داده و این تحوالت و پیش��رفت های 
فن��اوری باعث ش��ده ش��کاف های بین 
نسلی بیش��تر ش��ود. یعنی اگر قباًل ۱۰ 
سال فاصله بین دو نسل بود امروز دیگر 
این فاصله کوتاه تر شده، بنابراین گاهی 
احساس مي شود نس��ل جدید با دو، سه 
نس��ل پیش از خود زبان مشترک ندارد. 
این تحوالت فناوری که امروز در زندگی 
ما وارد ش��ده ارزش های همسو با خود 
را هم آورده، ارزش هایی ک��ه عموماً در 

تعارض با ارزش های قدیمي  هستند.
به نظر مي رس��د ای��ن س��ال ها روحیه 
خودمح��وری و خودبین��ی در میان ما 
تقویت شده است. ش��ما اگر نگاه کنید 
مي بینید دو نسل پیش والدین ما شرایط 
نابسامان را به خاطر اعتقادات مذهبی و 
باورهایی که داشتند تحمل مي کردند اما 
امروز شما این صدای بلند را در دل روابط 
اجتماعی و بین فردی ما مي ش��نوید که 
مگر آدم چند بار ب��ه دنیا مي آید؟ یعنی 
مثاًل من چند بار زندگی خواهم کرد که 
صبح تا شب به فکر دیگران و غمخوار آنها 
باشم. این جا در واقع اصل لذت بردن من 
در زندگی است و زندگِی دیگری ربطی 

به ما ندارد.
در این زمینه بیشترین تأثیرپذیری ما از 
محتوایی است که در شبکه های مجازی 
و ماهواره ای عرضه مي ش��ود. متأسفانه 
بخش قابل مالحظه ای از مخاطبان این 
منابع، آنچ��ه که در قالب فیلم یا س��ایر 
محصوالت در این شبکه ها ارائه مي شود 
را باور کرده ان��د و با آن همانندس��ازی 
مي کنند. یک عده ای واقعاً تصور مي کنند 
مردم فالن منطقه از جهان که زندگی آنها 
در این فیلم ها به نمایش گذاشته مي شود 
واقعاً این گونه زندگی مي کنند. یعنی آن 
منطق درونی فیلم و سریال را به عنوان 
یک واقعیت اجتماعی و خانوادگی قبول 
کرده اند در صورتی که اگر روابط مثلثی 
و این حجم از خیانت ها که در این فیلم و 
سریال ها صورت مي گیرد در خانواده های 
این کشورها بود س��نگ روی سنگ بند 
نمي شد. آس��یبی که تأثیرپذیری باالی 
ما از این محصوالت به خانواده ها مي زند 
شکسته شدن یک سری خط قرمزهای 
ذهنی است که پیشتر تابو بودند اما حاال 
دارند عادی مي ش��وند. در صورتی که ما 
در دین اسالم داریم که ش��ما گناه را بر 
زبان نیاورید و افشا نکنید، به خاطر این 
که آرام آرام عادی سازی مي شود. یعنی 
همین که بر زبان مي آوری��د و به کرات 
از آن گناه یاد مي کنید عادی مي ش��ود. 
این همان تکنیکی اس��ت که به بهترین 
صورت در این س��ریال ها از آن استفاده 
مي ش��ود و مخاطب چندین بار که این 
برنامه را دید اگر قدرت تمییز و تشخیص 
پایینی داشته باشد این موضوعات برای 
او هم عادی جل��وه خواهد کرد چون در 

منطق آن سریال عادی است.

البته در کنار این موض��وع، خواه ناخواه 
سایه بسیاری از مسائل از جمله مباحث 
اقتصادی روی بحث طالق خواهد افتاد 
اما من به تجرب��ه موضوعات اقتصادی را 
چندان مؤثر نمي دانم. البته ممکن است 
فرد پش��ت موضوعات اقتصادی موضع 
بگیرد ام��ا در واقع علت ج��ای دیگری 
است. ش��ما مي بینید که سه نسل پیش 
یعنی افرادی ک��ه امروز از س��المندان 
جامع��ه ما هس��تند در متن مش��کالت 
اقتصادی ش��دید بودند اما آنها عموماً به 
همسران و زندگی خود پایبند بودند و با 

بردباری زندگی را جلو مي بردند.
از س��وی دیگر در گذش��ته زن��ان ما از 
نظر اقتصادی وابس��ته ت��ر بودند چون 
اداره  را  خودش��ان  نمي توانس��تند 
کنند بنابرای��ن بس��یاری از پدیده های 
ناخوش��ایندی را که مي توان��د منجر به 
طالق ش��ود تحمل مي کردند اما امروز 
بخش قابل توجه��ی از زنان جامعه ما به 

ویژه نسل حاضر، شغل و درآمد دارند.
عامل دیگ��ر در ای��ن زمین��ه رفتارها و 
عکس العمل ه��ای خانواده های امروزی 
در قبال طالق فرزندان شان است. طبیعتاً 
رفتار خانواده های امروزی ما هم متناسب 
با موج تغییرات پوست انداخته و عوض 
شده اس��ت. خانواده ها پیشتر به طالق 
فرزندان شان به چش��م یک فاجعه نگاه 
مي کردند. حتی اگر داماد آنها مشکالت 
شخصیتی جدی داشت باز با اکراه قبول 
مي کردند که دخترش��ان طالق بگیرد 
چون طالق را مذموم و مکروه مي دانستند 
و هراس داش��تند در برابر این کلمه قرار 
بگیرند بناراین از ط��الق فرزندان خود 
اس��تقبال نمي کردند حت��ی وقتی زنی 
بچه دار نمي شد ترجیح مي دادند به جای 
آن که پسرشان، عروس ش��ان را طالق 

بدهد، زن دوم بگیرد.
از طرف دیگر در گذشته کسی که طالق 
مي گرفت عماًل بس��یاری از پایگاه های 
خود را در جامعه از دست مي داد و حتی 
رفت��ار اطرافیان با او به گون��ه ای بود که 
ناخواسته منزوی بش��ود اما امروز آدم ها 
به راحتی ط��الق مي گیرند در حالی که 

زندگی شخصی خود را دارند.
در نسل گذشته وقتی زن و مردی زندگی 
را شروع مي کردند به این فکر نمي کردند 
که یکی زندگی را بس��ازد و دیگری هم 
فقط یک مصرف کننده باش��د. در واقع 
به زندگی ب��ه عنوان یک امر س��اختنی 
نگاه مي کردند نه یک امر مهیا و آماده اما 
جوان های امروزی فکر مي کنند زمانی 
پای خ��ود را باید در زندگی مش��ترک 
بگذارن��د که همه چی��ز از قب��ل مهیا و 
ساخته ش��ده باش��د و آنها فقط بروند و 
مصرف کنند. چه پسر و چه دختر گاهی 
تصورات شان این است که کوچک ترین 
ناکامي  و مرارتی در زندگی نباید باش��د. 
ما یک جور اخ��الق رف��اه زده را در این 
نسل ش��اهدیم و همین اخالق، افراد را 
آسیب پذیر کرده است چون به این فکر 
نمي کند که خوش��بختی یعنی این که 
من در برابر مشکالت بردباری کنم، تاب 
بیاورم و آن زندگی ای که دوس��ت دارم 
بس��ازم نه این که س��فارش بدهم آن را 

برای من بسازند.
نکته بع��دی این که افراد خ��واه ناخواه، 
دنب��ال م��دل و الگ��و در زندگی ش��ان 
مي گردند اما اغلب مدل قابل اتکا و سالم 
یافت نمي شود. گاهی کسی خاله و دایی 
یا هنرپیشه هایی را به عنوان الگوی خود 
قرار مي دهد. این ها آدم هایی هس��تند 
که زیبایی و ش��هرت دارند یا در بُعدی 
از زندگی موفق عمل کرده اند یا آن فرد 
تصور مي کند که موف��ق بوده اند. از آن 
طرف آن الگو و مدل ما پایبند به زندگی 
زناشویی نیست و در رسانه ها یا از نزدیک 
لمس مي کنی��م که زندگ��ی اش به هم 
ریخته اس��ت و خیلی راحت تنوع طلبی 
مي کند. نتیجه این مي ش��ود کسی که 
خاله، دایی یا آن هنرپیشه را الگوی خود 
قرار داده زندگی خود را به هم مي ریزد تا 
به او برسد، چون مي خواهد شبیه مدلش 

رفتار کند.

 بررسی دالیل طالق 
از نگاه دکتر شهربانو قهاری مشاور و روان درمانگر 

ديدگاه

دکتلرباقلرسلاروخانیيکلیازچهرههای
پيشکسلوتجامعهشناسلیايراناسلت
کهمطالعلاتعميقوگسلتردهایدرزمينه
آسليبهایاجتماعلیازجمللهطلالق
داشلتهاسلت.کتاب»طلالق«وینيزجزو
اولينتأليفلاتجاملعدراينزمينهاسلت
کهدرايرانمنتشلرشلدهونگاهلیعلمي
بلهايلنآسليباجتماعیداشلتهاسلت.
این کتاب هر چند سال ها پیش منتشر شده اما 
موضوعات آن همچنان قابل تأمل و به روز بوده 
و برای مطالعه و به ویژه برای پژوهشگران حوزه 
آسیب های اجتماعی مفید است. این کتاب توسط 
مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران منتشر 
شده و نس��خه اینترنتی آن هم اکنون از طریق 

سایت های متعدد به راحتی قابل دریافت است.
این کتاب در پنج فصل تدوین ش��ده اس��ت. در 
فصل نخست مفهوم طالق و مهم ترین روش های 
علمي  و پژوهشی شناخت آن بررسی شده است. 
در فصل دوم، طالق در ایران و کشورهای غربی 
و صنعتی بررسی ش��ده و ویژگی این پدیده در 
هر یک از جوامع و همچنین جامعه روستایی و 

شهری مورد بررسی قرار گرفته است.
در این فصل مي خوانیم: هر جا رابطه ای هست، 
قطع آن نیز امکان وق��وع دارد. اگر چه هدف هر 
جامعه کوش��ش نه در راه امحاي مطلق و کامل 
طالق، بلکه در کاهش هر چه بیش��تر در شمار 
آن است.البته موضوع مهم در شناخت طالق در 
نظر گرفتن شرایط هر جامعه است. حجم و ابعاد 
طالق در هر جامعه با جامعه دیگر متفاوت است 
و از سوی دیگر علل و عوامل طالق در هر جامعه 

خاص، منحصر به فرد و متمایز اس��ت، بنابراین 
مقایسه آمار طالق در کشورهای مختلف، بدون 
در نظر گرفتن ش��رایط هر جامع��ه، نمي تواند 
درست باشد. مثاًل در جامعه ای که لذت گرایی و 
تمتع آنی و مادی حکمفرماست، روابط نیز سست 
و بی پایه اند. در چنین جامعه ای، ازدواج، پیوندی 
مقدس نیس��ت و طالق نیز به تبع آن پدیده ای 
مذموم به شمار نمي رود؛ مثاًل در حوزه کارائیب 
امریکا، زندگی مستمر یک زوج تعجب آور است اما 
در جوامعی، پیوند زوجیت، امری الهی و آسمانی 
به ش��مار مي رود. بنابراین نمي توان آمار طالق، 
عوامل و راهکارهای آن در کشورهای مختلف را 
با کشوری خاص مقایسه کرد و باید هر کشور بر 
اساس فرهنگ و خصوصیات خود آن کشور در 

نظر گرفته شود.
در فصل س��وم، نویس��نده به عوام��ل و دالیل 
طالق پرداخته است. به زعم نویسنده، از جمله 
عمیق ترین عل��ل ط��الق، پیدایی بح��ران در 
ارزش هاس��ت. طبق اظهار نظر افراد، مهم ترین 
علل طالق در ایران، نداشتن توافق و اخالق، تنفر 
و کراهت، اختالفات خانوادگ��ی، عقیم بودن و 
نازایی زن، ندادن نفقه، اختالف سن، زندانی بودن 
زوج، س��وءاخالق و رفتار زوجین، بیکاری زوج، 
داشتن زن های دیگر، اعتیاد، انحراف زوجه، عدم 
تمکین، فساد اخالقی زوج، بیکاری و آزار بدنی 
عنوان شده است.از آنجا که این دالیل نمي تواند 
دالیل اساس��ی طالق باش��د و طالق هم، تنها 
پدیده ای فردی نبوده و یک پدیده اجتماعی هم 
به حساب مي آید و پدیده های اجتماعی چندین 
عامل دارند، بنابراین ط��الق نیز از این مجموعه 

مستثنی نیست. از سوی دیگر، هر یک از عوامل به 
تنهایی معنا ندارند؛ بلکه تنها در مجموعه یا شبکه 
معنا مي یابند. تحقیق در زمینه طالق، نیازمند 
بررس��ی عواملی چون عوامل روانی، اقتصادی، 

سیاسی، اجتماعی، حقوقی و... است.
بررس��ی معل��ول هرگ��ز نمي تواند ب��رای ارائه 
راهکارهای پیشگیری از طالق مؤثر واقع شود، 
بنابراین عالوه بر ش��ناخت عل��ل و عوامل چند 
بعدی طالق، شدت و ضعف درجه اهمیت عوامل، 
باید تفکیک شوند. طالق به عنوان پدیده ای که از 
جامعه تأثیر مي پذیرد، الجرم بر آن تأثیرگذار نیز 
هست. از این رو تأثیر و تأثراتی که طالق و جامعه 

بر هم دارند، مهم و قابل پیگیری است.
طالق و قشربندی اجتماعی نیز رابطه معناداری 

با هم دارند، مثاًل اشتغال افراد، طبقه اجتماعی 
هر فرد، وضعیت اقتصادی و درآمدی، بی تردید 
تأثیراتی را بر زندگی خانوادگی او خواهد داشت.

انواع کنت��رل اجتماعی، مباحثی اس��ت که در 
فصل چهارم به آن پرداخته ش��ده است. از آنجا 
که قوانین، نمودار ارزش های یک جامعه هستند، 
نقش و تحوالت آن بر طالق مي تواند تعیین کننده 
باش��د. طالق در ادیان، عنوان بخش دیگری از 

فصل چهارم است.
در فصل پنجم پدیده ط��الق در مجموعه ای از 
عوامل مورد بررسی قرار گرفته است. عواملي که 
مي توانند بر طالق تأثیرگذار باشند به چند دسته 
تقسیم شده اند که هر یک از این دسته ها دارای 
شاخه هایی هستند. خانواده شامل اعضایی است 

که هر یک بر دیگری و بر کل س��اختار خانواده 
تأثیرگذار است. رفتار مادر در رابطه با تأهل و تعدد 
احتمالی ازدواج، طالق یا ایده آل و اندیشه مادر در 
رابطه با طالق )پذیرش یا نف��ی طالق(، رفتار و 
عقاید پدر، خواهران و برادران بر اندیشه طالق در 

یک خانواده تأثیرگذار است.
در همسرگزینی سه عنصر اساس��ی با ضرایب 
گوناگون مثل همتایی، تکمیل پیوند با س��نین 
و آمیزش عقل و احس��اس، باید مورد توجه قرار 
گیرد. وضع و شرایط اجتماعی و فردی، محیط 
خرد اجتماعی نی��ز از عوامل تأثیرگذار بر طالق 

به شمار مي آیند.
در فصل پنجم، ویژگی های ط��الق، عوامل آن 
و رویکردهایی ک��ه در جوامع مختلف به طالق 
وجود دارد، برشمرده ش��ده است. هر جا که در 
ش��بکه ارزش ه��ای اجتماعی، ط��الق چندان 
نامطلوب نیست، یا آنکه کاماًل عادی و طبیعی 
تلقی مي شود، شمار آن رو به فزونی مي گذارد، 
تسری مي یابد و همانند نوعی بیماری همه گیر 
اجتماعی درمي آید. در این جوامع، وجدان جمع 
که به نظر امیل دورکیم سرچشمه ارزش هاست 
دو موضع افراطی مي یابد، نفی مفرط طالق که 
بیشتر در میان کاتولیک ها وجود دارد و پذیرش 
افراطی آن که در آن جدایی مانند یک بیماری 
همه گیر، کل جامعه را در آشوب و بی ثباتی غرق 
مي کند. به نظر نویسنده کتاب، تنها راه، اعتدال 
اسالمي  اس��ت. در این جامعه، طالق پدیده ای 
زشت و قبیح است. این نگاه هم طالق را کاهش 
مي دهد و هم جامع��ه را از انج��ام آن به عنوان 

آخرین راه بازنمی دارد.

نگاه
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